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1. Arkaplan
Avrupa’da tahmini 12 milyon nüfuslarıyla Romanlar, Avrupa’nın en büyük etnik
azınlıklarından birisidir. Yaklaşık olarak 1 milyon Roman Batı Balkanlarda ve 2.8 milyon
Roman Türkiye’de yaşamaktadır. Avrupa ile ayrılmaz bağları bulunan zengin bir kültürü ve
tarihi paylaşmaktadırlar, ancak aynı zamanda uzun bir dışlanma tarihleri de vardır. Birçok
Roman halen ciddi düzeyde ırkçılık, ayrımcılık, sosyal dışlanma ve yoksulluk çekmektedirler.
Eşitliklerini, kabullenilmelerini ve katılımlarını geliştirmek Avrupa Komisyonu için temel
öncelik ve genişleme yolunda bir kriter olarak durmaktadır.
AB, Romanların topluma sosyal entegrasyonunu geliştirmek ve sahada somut sonuçlar elde
etmek için çalışmaktadır. Avrupa Birliği, aynı zamanda, Katılım Öncesi Yardım Sistemi
vasıtasıyla sosyal entegrasyon için önemli fonlar sağlamaktadır.
IPA lehdarları yeni AB 2020-2030 Roman Stratejik Çerçevesine adaptasyon amacıyla
yenilenmekte olan Roman entegrasyonu ile ilgili olarak stratejiler ve ilgili eylemleri
geliştirdiler. Kamu kuruluşları, ulusal ve yerel Sivil Toplum Örgütleri ve bireyler / aktivistler
vasıtasıyla önemli faaliyetler yapılmıştır.
Bu gayretleri onurlandırmak adına, Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Roman Entegrasyonu ile
ilgili DG NEAR Ödülü, Romanların Batı Balkanlar ve Türkiye’de karşılaştıkları zorlukların ve
Roman entegrasyonunu desteklemek için bazı fedakar oyuncuların yaptığı işin görünürlüğünü
arttırmaktadır. Ödül, Roman entegrasyonu alanında somut sonuçlar elde eden pozitif modeller
için tanınma, tanıtım ve destek imkanı vermektedir.
2021 AB Roman Entegrasyonu Ödülü, dışlanmışlık döngüsünü kırma mekanizması olarak
Romanların sürdürülebilir istihdamına kaydadeğer bir katkıda bulunarak özel ve kamu
inisiyatiflerini teşvik edecektir.
Ödülün evsahibi Avrupa Komisyonudur, IPA Fonları tarafından finanse edilmekte ve Roman
Aktif Arnavutluk (RAA) tarafından gerçekleştirilmektedir.
2. Ödül ve Amacı
Ödül, Romanların istihdama erişimini ve istihdam kalitesini arttırmak üzere ilgili muhtelif
oyuncular tarafından yapılan somut gayretler ve pozitif sonuçlara dikkat çekme amacını
taşıyor. Cinsiyet eşitliği ve Roman kadınlarının istihdamının teşviki önemli bir boyut olacaktır.

AB Politika belgelerinde ve tartışmalarında genellikle kullanıldığı şekliyle “Roman” terimi, kendilerini Roman,
Çingene, Göçer, Manouche, Ashkali, Mısırlı, Sinti olarak ve bu grupların özgünlükleri inkar edilmeksizin diğer
isimlerle adlandıran gruplar anlamındadır.
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Özel olarak, ödül aşağıdaki konularda yardımcı olmayı amaçlamaktadır:
1. Bölgedeki savunmasız Roman kadınlarının ve erkeklerinin konumunu geliştirmede
Roman istihdamının rolünü ve katkısını daha da tanımak,
2. Romanların başarılı istihdam modellerini ve toplumlarındaki olumlu değişiklikleri
teşvik etmek,
3. Romanların istihdamında kurumsal diyalogu desteklemek,
4. Genişleme ülkelerinde Roman entegrasyonu için Avrupa Birliğinin desteğini ve
çalışmasını görünür hale getirmek,
5. Roman entegrasyonu sürecinde yer alan aktörler arasındaki işbirliğini güçlendirmek,
6. Temel düzeyde gerçekleştirilen etkileyici eylemlerin tanınmasını ve sürdürebilirliğini
sağlamak,
7. Bireylerin, kamu kuruluşlarının, özel şirketlerin, işletme ve Sivil Toplum Örgütlerinin
istihdam alanında merkezi ve yerel düzeyde pozitif örneklerini belirlemek ve
paylaşmak.
Bağımsız bir değerlendirme paneli başvuruları değerlendirecek ve ödül kazananları
belirleyecektir.
Her bir IPA lehdarı için iki ödül kazanan olacaktır, toplamda 14 adet değerli deneyim teşvik
edilecektir.
Tüm ödül sahipleri Ödül Töreni ile uluslararası tanınırlık kazanacaktır, bu tören, koşulların
elvermesi halinde Brüksel’de yapılacaktır. Tüm ödül kazananlar, 2021 Roman Haftasında
burada organize edilen diğer organizasyonlara katılmaya davet edileceklerdir. Ek olarak tüm
ödül sahipleri Madrid’e “Roman istihdamına erişim” konulu bir çalışma ziyareti hakkı
kazanacaklardır.
Bireyler ve Sivil Toplum ödül sahipleri ek olarak Roman istihdamı alanındaki inisiyatiflerini
sürdürmek üzere bir mali destek almaya hak kazanacaklardır. Bu durumda, ödülün miktarı
2019 Roman Ödülünde uygulananın aynısı, yani 7.500 EUR olacaktır. Tutar, dikkati çekecek
kadar yüksek ve hedeflenen alanda daha fazla çalışmayı sağlayacak derecede olacaktır.

3. Kimler Ödül Alabilir?
Ödül almaya hak kazanmak için yarışmacı aşağıdaki yeterlilik kriterlerini yerine getirmelidir:





Kamu kuruluşları, özel sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinde bulunan Roman veya
Roman olmayan birey veya tüzel kişiler (öğretmenler ve sağlık çalışanları, küçük
işletmeler ve sosyal teşebbüsler dahil); ve
Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosovo *, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve
Türkiye’de kurulu / yerleşik olmak; ve
Çalışmaları ile Batı Balkanlar ve Türkiye’deki Roman istihdamına önemli
katkılarda bulunmuş olmak; ve
Minimum 1 yıllık ilgili faaliyetleri gerçekleştirmiş olmak; ve

*

Bu atama, Birlesmis Milletlerin Guvenlik Konseyinin 1244/1999 numarali kararina ve Kosova Bagimsizlik
Deklarasyonu ile ilgili olan Uluslar Arasi Adalet Mahkemesinin Gorusune uygun ve statu konumunda
dayanarak onyargisizdir
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Başvurunun yapıldığı inisiyatifin, ödül başvurusunda bulunmadan en az 6 ay
öncesinden gerçekleştirildiği ve halihazırda sonuçlarının alındığı ispat
edilebilmelidir.

4. Ödül için hangi faaliyetler dikkate alınacaktır?
Ödül verilecek olan faaliyetler (maddi veya gayrımaddi ödüllerle) Roman istihdamı ile
sonuçlanmış olmalı veya bu konuda katkıda bulunma, niceliği ve/veya niteliği arttırma
konusunda önemli bir potansiyeli olmalıdır, örneğin:









Romanların istihdamına katkıda bulunan yasal çerçevelerin uygulanması ve
gerçekleştirilmesi ile sonuçlanan savunma ve lobi,
Serbest çalışan Romanların gayrıresmi alandan resmi alana geçmesine yardımcı
faaliyetler,
Romanların istihdamının artması ile sonuçlanan eğitim ve danışmanlık,
Eğitimden istihdama geçişin kolaylaşmasını sağlayan destek,
Romanlar ve çalışanlar arasında uyuşumun sağlanması,
İstihdamda Roman karşıtlığı ile mücadele,
Roman kadınlarının istihdamını destekleyen özgün faaliyetler,
Romanların istihdamı ile sonuçlanan Roman teşebbüsü,

5. Seçim Kriterleri: Kazananlar nasıl belirlenecekler
Roman Entegrasyonu Ödülünü kazananlar bağımsız bir değerlendirme kurulu tarafından,
aşağıdaki ödül kriterlerine göre belirlenecektir, burada usülün şeffaflığı ve katılımcılara eşit
davranılması sağlanacaktır.
Ana seçim kriterleri arasında şunlar bulunmaktadır:
 Roman istihdamının niceliği ve niteliği konusunda inisiyatifin etki seviyesi,
 Romanların istihdamında cinsiyet boyutunun dikkate alınma seviyesi,
 Roman toplumlarında ve yaşamlarında inisiyatifin etkisi,
 Romanların istihdamında eşit muamelenin teşvik seviyesi,
 Romanların istihdamında sürdürülebilirliğin seviyesi,
 Cinsiyet eşitliği yaklaşımının uygulanmasındaki başarı.
6. Başvuru Şekli – Başvurular (adaylık başvurusu) ve aday gösterilme
Ödül, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve
Türkiye’de kurulu ve yerleşik kişilere, özel kuruluşlara, şirketlere, işletmelere, işverenlere
(küçük orta ölçekli işletmeler, sosyal kuruluşlar, teşebbüsler, inisiyatifler ve diğer istihdam
inisiyatifleri dahil), öğretmenlere, sağlık sektörü mensuplarına ve Sivil Toplum (örgütlerine ve
üyelerine) –Roman olan veya olmayan- açıktır.
Yarışma kişisel başvurulara (ödül almak için doğrudan inisiyatif tarafından yapılan başvuru)
ve ilgili bir inisiyatife dikkat çekmek isteyen diğer paydaşların aday gösterimine açıktır.
Çoklu başvurular (kişisel adaylıklar ve/veya adaylıklar) reddedilecektir.
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Her bir paydaş (kişiler / STÖ / IO ve/veya kamu kuruluşları veya özel kuruluşlar) sadece bir
aday gösterebilir.
Aday olarak başvuran bir kuruluş aday gösterilemez, benzer şekilde, bir aday, ödül için
doğrudan başvuruda bulunamaz..
Başvurular (kişisel adaylıklar)
 Başvurular doğrudan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya
ve Türkiye’de kurulu ve yerleşik ilgili taraflarca yapılabilir.
 Başvurular özel başvuru formu ile yapılmalı, okunaklı, erişilebilir ve çıktısı alınabilir
olacaktır.
 Tam olmayan başvurular, temel bilgilerin eksikliğinde kabul edilmeyebilir.
 Başvuru, Şeref Beyanı ile birlikte usülüne uygun olarak doldurulduğunda geçerli olarak
kabul edilir.
 Başvurular, fotoğraf, kısa video klipleri (maksimum 5 dakikalık) veya benzeri
materyallerle birlikte teslim edilmelidir.
 Her bir başvuru sahibinin bir başvuru yapma hakkı bulunmaktadır. Birden fazla başvuru
yapan başvuru sahibi diskalifiye olacaktır.

Aday Gösterilme
 Aday gösterimleri sadece istekli paydaşlar tarafından yapılabilir.
 Aday gösterimleri, okunabilir, erişilebilir ve çıktısı alınabilir özel adaylık formu ile
yapılmalıdır.
 Eksik başvurular, temel bilgilerin eksikliğinde, kabul edilmeyebilir.
 Bir adaylık gösterimi, Şeref Beyanı ile birlikte usülüne uygun olarak doldurulması
halinde geçerli olacaktır.
 Aday gösterimleri fotoğraf, kısa video klipleri (maksimim 5 dakika) veya benzeri
materyalle birlikte teslim edilmelidir.
 Paydaşlar birden fazla aday gösteriminde bulunabilirler.
Destek Belgeleri
Başvuru sahipleri ve aday gösteren kişiler mevcut olması durumunda ek destek bilgilerini
tedarik etmeleri ve mümkün olan durumlarda belgelerin elektronik versiyonunu göndermeleri
istenir. Destek belgeleri arasında şunlar olabilir:
-

Video klipleri, fotoğraflar;
yayınlar (inisiyatifi / projeyi tanıtan kitapçıklar, broşürler vs.);
inisiyatif / proje ile ilgili web sitelerine bağlantılar (başvuru formunda belirtilecektir);
medyada yer alan haberler (varsa);
başvuru sahibi / ödül adayı tarafından gerçekleştirilen inisiyatifin etkisini gösteren diğer
materyal ve belgeler.

Yayın bilgisinin kullanımı ile ilgili izin
Başvuru sahipleri, aday gösterenler ve gösterilenler tarafından verilen bazı bilgiler başka
yayınlarda kullanılabilir. Bu sebeple, diğer belgelerle birlikte bir izin formu imzalanacaktır.
Aşağıdaki verilerin kullanımı ile ilgili olarak ek bilgilere bakınız.
Dil
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Başvurular ve aday gösterimlerinde kullanılan dil İngilizcedir.
Destek belgeleri başka dillerde olabilir, ancak İngilizce versiyonlarının olması daha iyi
olacaktır.
Teslim Süreleri
Başvuruların ve aday gösterimlerinin diğer ilgili belgelerle birlikte teslim süresi, 30 Nisan
2021, yerel saatle saat 23:59 a kadardır
Teslim
Başvuruların teslimi (kişisel adaylıklar) application_eu_award_2021@raa.al adresine eposta
ile yapılacaktır.
Epostanın başlığı, başvuru sahibinin ad ve soyadının baş harflerini ve ülkesini içermelidir.
Aday gösterimlerinin teslimi nomination_eu_award_2021@raa.al adresine eposta ile
yapılacaktır.
Epostanın başlığında aday gösterenin isminin baş harfleri, aday gösterilenin isminin
başharfleri ve ülkesi bulunacaktır.
Başvurular ve aday gösterimleri, destek belgeleri ile birlikte aşağıdaki adrese gönderilebilir:
Roma Active Albania - Rr. “YlbereBylykbashi”; P. 25; Shk. 2; Ap. 4; Tirana, Albania
Bu durumda sadece tarafımızdan teslim süresi içinde alınan başvurular / dikkate alınacaktır.
Posta ile, belirtilen teslim tarihinden sonra gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
7. Verilerin Kullanımı
Teslim edilen veriler ve kişisel bilgiler, sadece ödül amaçlı olarak kullanılacak ve gizli
tutulacaktır.
Başvuruda bulunan tüm kişisel bilgiler Avrupa Parlamentosunun ve Konseyinin 23 Ekim 2018
tarihli (AB) 2018/1725 (OJ L 295, 21.11.2018, p. 39–98) sayılı, kişisel verilerin Topluluk
Kurum ve Kuruluşları tarafından işlenmesi ve söz konusu verinin serbest dolaşımda olması
sebebiyle korunmasını amaçlayan yönetmelik uyarınca kullanılacaktır. Bu veriler Sözleşme
Makamı tarafından münhasıran, kazanan kişinin başvurusunun temini ve takibi amacıyla,
Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği yasalarına göre izleme yetkisi bulunan resmi kuruluşlara
iletim hakkına bir halel getirmeksizin işlenecektir.
Katılımcılar, herhangi bir zaman, Avrupa Veri Koruma Yetkilisine kişisel verilerinin işlenmesi
aleyhine bir şikayet dilekçesi verebilirler.
Komisyon, sadece, herhangi bir formda ve ortamda, aşağıdaki bilgileri yayınlama hakkına
sahip olacaktır:






Kazanan başvuru sahibi veya adayın ismi;
Aday gösterenin ismi;
Ödülü kazanan kişinin faaliyetlerinin genel amacı;
Verilen ödülün miktarı;
Faaliyetlerin gerçekleştirildiği coğrafi bölge.

Avrupa Komisyonu, kazananlarla ilgili videolar ve tanıtım materyalleri üretebilir. Avrupa
Komisyonu tarafından ödül töreni hazırlığı yapılırken veya ödül töreni esnasında çekilen
fotoğraflar veya videolar münhasıran Avrupa Komisyonuna ait olacaktır.
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